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Kära vänner!  
Allra först önskar vi en god fortsättning på år 2010. Vi kan lova en sak, det blir i år både en vår 
och en sommar även om det för närvarande är lite kämpigt. Vi kan också lova en spännande 
Vänföreningsvår med en och annan överraskning för årets sammankomster. Redan i januari 
startade vi med ett mycket uppskattat och fulltecknat besök på Tessinska Palatset, med 
landshövdingeparet Titti och Per Unckel som generöst värdpar. 
Men nu vidare till nästa möte! 
 
                                       Årsmöte  
 
Med detta Nyhetsbrev kallas Ni till årsmöte enligt § 8 i Vänföreningens stadgar (dagordning 
bifogas). Verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse 
kommer att finnas på plats. För att förslag eller ärende, som väcks av medlem, skall kunna 
behandlas av årsmötet måste det ha anmälts skriftligen minst två veckor före mötet till 
styrelsen.  
Vi träffas på Armémuseum onsdagen den 24 mars kl 18.30. Samling i Loftsalen. 
Som alla väl vet blir det kungligt bröllop i sommar och på många håll pågår intensiva 
förberedelser för detta. Vi kommer under kvällen att få en inblick i ett av dessa bröllopsbestyr. 
Livrustkammaren förbereder utställningen ”Bröllop för Kung och Fosterland” ( 20/5 – 3/10) 
med temat Kungliga Bröllopskläder från 1600-, 1700- och 1800-talen. 
Laila Durán , kostymskräddare och engagerad av Livrustkammaren kommer att berätta för oss  
om sitt arbete och visa prov på bl.a. Gustav II Adolfs friardräkt och Oscar I:s gemål, drottning 
Josefinas vackra guldbroderade redingot. Laila är en ofta anlitad färgstark och underhållande 
föredragshållare. 
 
Restaurang Borggården serverar följande middag: Kallrökt Savolax med örtcrème samt gröna 
sparrisknoppar, ugnsbakad kycklingbröst med fetaostsallad, rostad potatis och rödvinssås, 
mineralvatten samt lättöl, kaffe och thé samt Borggårdens tryffel. Den som önskar kan köpa till 
vin eller starköl. 
Pris för denna spännande helkväll är 320:-. 
Den som inte önskar deltaga i måltiden är givetvis välkommen till årsmötet. 
 
Plats: Armémuseum,  Loftsalen, 4 tr, hiss, Riddargatan 13. 
Tid : Onsdagen den 24 mars kl 18.30. 
Anmälan: Genom att betala 320:- på plusgiro 924454-2 senast den 15 mars. Märk 
 betalningen ”Årsmöte”. Anmälan är bindande.  
T-bana: Station Östermalmstorg. 
Buss: 47, 62, 69 och 76,  hpl Nybroplan. 

 
 
 

      V.g.vänd! 



Från Stockholm till Beverly Hills 
 
Arkitekturmuseet presenterar under våren en av Sveriges mest originella och okända designer 
Greta Magnusson Grossman. Efter att på 1930-talet varit en framstående möbeldesigner i 
Stockholm utvandrade hon tillsammans med sin man 1940 till Beverly Hills i USA. Där blev 
hon under tre årtionden enormt framgångsrik såväl inom möbeldesign som att skapa mycket 
uppmärksammade villor, som även inspirerade framstående amerikanska arkitekter. Hennes 
kundkrets var bl.a. internationellt kända filmstjärnor, däribland Ingrid Bergman och Greta 
Garbo. Här hemma glömdes hon bort i och med att hon lämnade Sverige. Arkitekturmuseets 
chef Lena Rahoult kommer att hälsa oss välkomna vid denna träff på Arkitekturmuseet med 
efterföljande presentation av detta märkliga och fascinerande människoöde. 
Efter visningen går vi de få stegen till Svensk Form där Vänföreningens ordförande Ewa 
Kumlin dukat upp vin och tilltugg.  
 
Plats:  Arkitekturmuseet (samma entré som Moderna Museet) 
Tid:  Tisdagen den 27 april kl. 18.00.         . 
Pris:  200:- avser entré och guidad visning på museet samt vin och tilltugg. 
Anmälan: Genom att betala  200:- på plusgiro 92 44 54-2  senast den 20 april.  
 Märk betalningen ”Arkitekturmuseet”. Anmälan är bindande.  
Buss: Buss 65, hpl bl.a. på Vasagatan utanför Centralstationen. 
 

   Örebro 
 
Årets stipendieutdelning kommer att ske i Örebro där vår förste Bernadotte blev vald till 
kronprins för tvåhundra år sedan. Det är ju inte enbart Bröllopsår utan även Bernadotteår i år. 
Örebro Länsmuseum kommer därför med en utställning om vår käre Prins Sigvard. Onsdagen 
den 2 juni blir det vernissage till vilken Vänföreningens medlemmar är inbjudna. 
Stipendieutdelningen kommer att ske i Rikssalen på Örebro Slott av landshövding Rose-Marie 
Frebran. Lunch serveras oss i slottets Vasasal. Det blir en heldagsutflykt i sköna bussar. Vidare 
detaljer i nästa Nyhetsbrev. Reservera redan nu onsdagen den 2 juni. 
 

Medlemsavgifter 2010 
 
Med detta nyhetsbrev följer inbetalningskort. Vi vill påminna Er som inte betalt medlemsavgift 
för 2010 att betala  snarast , dock senast den 15 mars. Glöm inte att uppge namn och adress 
vid inbetalningen. 
Årsavgift  för enskild    300:- för par 500:- 
Ständigt medlemskap ”    ”           3.000:- ”    ”            5.000:- 

 
-  Vänligen ring Maria Gad Malmgren 0708-627802 för frågor angående sammankomster. 
-  Vi vill uppmana Er som bytt adress att meddela oss den nya adressen.  
-  När betalning avser flera olika saker var vänlig specificera. 
-  Ni som har e-postadress skicka den till: pia.lokrantz@hotmail.com      
-  Väntan på en ny  matrikel  är snart slut! Lagom till årsmötet lär den föreligga.  
-  Styrelsen jobbar för högtryck med Vänföreningens webbplats. Snart finner Ni oss under 
   www.bernadottevannerna.se 

 
Hjärtliga hälsningar 

 
Styrelsen 

Stockholm i februari 
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